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                                               ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
                                                                         Κέρκυρα  4 Φεβρουαρίου 2019 
                                                                         Κέρκυρα    24 Ιανουαρίου  2019       
                                                                         Κέρκυρα   21   Ιανουαρίου 2019  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ      

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  
 

Των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την 1η τακτική συνεδρίαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου  Ιονίων  Νήσων, στις 19 Ιανουαρίου 2019 ημέρα  
Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ., με τηλεδιάσκεψη. 

 
ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ.: Επικύρωση πρακτικών 5ης , 6ης , 7ης, 8ης, 9ης, 10ης Συνεδρίασης 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων, αποφάσισε κατά πλειοψηφία εγκρίνει την Επικύρωση πρακτικών 5ης , 6ης , 
7ης, 8ης, 9ης, 10ης Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, ως η 
εισήγηση. 
Αρ. αποφ.: 1-1/2019. 
 
ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ.: Έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη της πράξης 
"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΤΡΙΑ ΓΕΦΥΡΙΑ - ΒΡΥΩΝΗ" στο Επ. Πρόγραμμα "ΙΟΝΙΑ 
ΝΗΣΙΑ".  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων, αποφάσισε ομόφωνα εγκρίνει την υποβολή πρότασης για την πράξη 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΤΡΙΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΒΡΥΩΝΗ», ύψους 27.418.876,00 €, στα 
πλαίσια της πρόσκλησης με κωδικό ΙΟΝ71 του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ιόνια Νησιά», ως η εισήγηση. 
 Αρ. αποφ.: 2-1/2019. 
 
ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ.: Έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη της πράξης 
"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΚΡΑΝΙΑ" στο Επ. Πρόγραμμα 
"ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ". 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων           
Νήσων, αποφάσισε  ομόφωνα εγκρίνει την υποβολή πρότασης για την πράξη 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΚΡΑΝΙΑ», ύψους 10.035.600,00 
€, στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδικό ΙΟΝ71 του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ιόνια Νησιά», ως η εισήγηση.      
Αρ. αποφ.: 3-1/2019. 
 
ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ.: Τροποποίηση κατανομής υποέργων του έργου "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ 
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ".  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων, αποφάσισε κατά πλειοψηφία εγκρίνει την τροποποίηση κατανομής 
υποέργων του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ 
ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», ως η εισήγηση.   
Αρ. αποφ.: 4-1/2019. 
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ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ.: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ι.Ν. 
και του Ιονίου Πανεπιστημίου. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων, αποφάσισε κατά πλειοψηφία: 

 Εγκρίνει την προγραμματική σύμβαση μεταξύ της  Π.Ι.Ν.-Π.Ε. Κέρκυρας 
και του Ιονίου Πανεπιστημίου, για την υλοποίηση του έργου «Addressing 
joint Agro- and Aqua- Biodiversity pressures Enhancing SuSTainable 
Rural Development – (Αντιμετώπιση των κοινών πιέσεων στον τομέα της 
γεωργικής και της υδατικής βιοποικιλότητας ενισχύοντας την βιώσιμη 
αγροτικής ανάπτυξη) -BEST». 

 Εγκρίνει το επισυναπτόμενο στην εισήγηση σχέδιο προγραμματικής 
σύμβασης μεταξύ της Π.Ι.Ν.-Π.Ε. Κέρκυρας και του Ιονίου Πανεπιστημίου 
για την υλοποίηση του έργου «Addressing joint Agro- and Aqua- 
Biodiversity pressures Enhancing SuSTainable Rural Development – 
(Αντιμετώπιση των κοινών πιέσεων στον τομέα της γεωργικής και της 
υδατικής βιοποικιλότητας ενισχύοντας την βιώσιμη αγροτικής 
ανάπτυξη) -BEST». 

 Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη για την υπογραφή της ανωτέρω 
σύμβασης μεταξύ της Π.Ι.Ν.-Π.Ε. Κέρκυρας και του Ιονίου Πανεπιστημίου 
για την υλοποίηση του έργου «Addressing joint Agro- and Aqua- 
Biodiversity pressures Enhancing SuSTainable Rural Development – 
(Αντιμετώπιση των κοινών πιέσεων στον τομέα της γεωργικής και της 
υδατικής βιοποικιλότητας ενισχύοντας την βιώσιμη αγροτικής 
ανάπτυξη) -BEST». 

 Ορίζει ως μέλη της Επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης τον 
θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς τομέα και εξωστρέφειας κ. 
Ιωάννη Φοντάνα με αναπληρωτή του τον Ιωάννη Γκίνη Π.Ε. Γεωτεχνικών 
με βαθμό Α΄, προϊστάμενο Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΙΝ. 

Αρ. αποφ.: 5-1/2019. 
 

ΘΕΜΑ 6ο Η.Δ.: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ι.Ν. 
και του Πανεπιστημίου Πατρών. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων, αποφάσισε κατά πλειοψηφία εγκρίνει την προγραμματική σύμβαση μεταξύ 
της Π.Ι.Ν. και του Πανεπιστημίου Πατρών. 

 Εγκρίνει το επισυναπτόμενο στην εισήγηση σχέδιο προγραμματικής 
σύμβασης μεταξύ της Π.Ι.Ν. και του Πανεπιστημίου Πατρών. 

 Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη για την υπογραφή της ανωτέρω 
σύμβασης. 

 Ορίζει ως μέλη της Επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης τον 
θεματικό Αντιπεριφερειάρχη στον τομέα Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. 
Διονύσιο (Σάκη) Τσούκα με αναπληρώτριά του την κ. Χρυστάλλα 
Παπασωζομένου, Π.Ε.  Μηχανικών με βαθμό Α΄, προϊσταμένη Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων ΠΙΝ.            

Αρ. αποφ.: 6-1/2019.   
 
ΘΕΜΑ 7ο Η.Δ.: Έγκριση σχεδίου Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα (ΑΥΙΜ) του      
Υποέργου 2 «Καταβολή Εκπαιδευτικού Επιδόματος σε Ωφελούμενους» της 
Πράξης «Περιφερειακή Δράση για την Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη 
ευπαθών ομάδων στα Ιόνια Νησιά» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5034543. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων    
Νήσων, αποφάσισε ομόφωνα εγκρίνει το σχέδιο απόφασης υλοποίησης με ίδια 
μέσα (ΑΥΙΜ) του Υποέργου 2 «Καταβολή Εκπαιδευτικού Επιδόματος σε 
Ωφελούμενους» καθώς και τις ενέργειες του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου, 
όπου απαιτείται, ως Νομίμου Εκπροσώπου του Περιφερειακού ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε. 
Ζακύνθου (σύμφωνα με την παρ.4, του άρθρου 23 τον Ν.3879/2010 (ΦΕΚ 
163/τ.Α΄/21-09-2010), ως η εισήγηση. 
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Αρ. αποφ.: 7-1/2019. 
 

ΘΕΜΑ 8ο Η.Δ.: Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Συμβάσεως για την 
δημοπράτηση έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 
- 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΚΤΕΟ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015» 
προυπ/σμου 750.000,00 €. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων, αποφάσισε ομόφωνα:  

 Εγκρίνει την Προγραμματική Σύμβαση για την δημοπράτηση έργου με τίτλο 
«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ - 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΚΤΕΟ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015» προυπ/σμου 
750.000,00 €. 

 Εγκρίνει το επισυναπτόμενο στην εισήγηση σχέδιο Προγραμματικής 
Συμβάσεως για την δημοπράτηση έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ 
ΣΧΟΛΕΙΑ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ - 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, 
ΚΤΕΟ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015» προυπ/σμου 750.000,00 €.            

Αρ. αποφ.: 8-1/2019. 
 
ΘΕΜΑ 9ο Η.Δ.: Εισήγηση για εξαίρεση της Ειδικής Συμβούλου του Περιφερειάρχη 
Ιονίων Νήσων από τον περιορισμό άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων, αποφάσισε κατά πλειοψηφία εγκρίνει την εξαίρεση της Ειδικής Συμβούλου 
του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων από τον περιορισμό άσκησης ελευθέρου 
επαγγέλματος, ως εισήγηση. 
Αρ. αποφ.: 9-1/2019. 
 
ΘΕΜΑ 10ο Η.Δ.: Χρηματοδότηση ερευνητικού έργου για το δομημένο περιβάλλον 
την περίοδο του Ιόνιου Κράτους(1815-1864) στο πλαίσιο πολιτιστικού 
προγράμματος εκδηλώσεων για την προβολή της κτισμένης πολιτιστικής 
κληρονομιάς των νησιών Κεφαλονιάς & Ιθάκης. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων, αποφάσισε ομόφωνα εγκρίνει την Χρηματοδότηση ερευνητικού έργου για 
το δομημένο περιβάλλον την περίοδο του Ιόνιου Κράτους (1815-1864) στο πλαίσιο 
πολιτιστικού προγράμματος εκδηλώσεων για την προβολή της κτισμένης 
πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών Κεφαλονιάς & Ιθάκης, ως εισήγηση. 
Αρ. αποφ.: 10-1/2019. 
 
ΘΕΜΑ 11ο Ε.Η.Δ: Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 
Π.Ε. Ζακύνθου και του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου Ν.Π.Δ.Δ.. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων, αποφάσισε κατά πλειοψηφία 

 Εγκρίνει την τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. 
Ζακύνθου και του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου Ν.Π.Δ.Δ. για την υλοποίηση 
του έργου «Εκπόνηση φακέλου και υποβολή τεχνικού φακέλου για την 
αδειοδότηση υδατοδρομίου Ζακύνθου», ως η εισήγηση.  

  Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για την υπογραφή της 
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Ζακύνθου και του Λιμενικού 
Ταμείου Ζακύνθου Ν.Π.Δ.Δ. για την υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση 
φακέλου και υποβολή τεχνικού φακέλου για την αδειοδότηση υδατοδρομίου 
Ζακύνθου». 

Αρ. αποφ.: 11-1/2019. 
 
ΘΕΜΑ 12ο Ε.Η.Δ: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων και του Δήμου Λευκάδας για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο « 
Προμήθεια – Τοποθέτηση Συνθετικού Χλωροτάπητα στο γήπεδο Κατούνας Δήμου 
Λευκάδας» . 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων, αποφάσισε ομόφωνα:  
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 Εγκρίνει την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων και του Δήμου Λευκάδας. 

 Εγκρίνει το σχέδιο της Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων και του Δήμου Λευκάδας, ως η εισήγηση. 

Αρ. αποφ.: 12-1/2019. 
 

ΘΕΜΑ 13ο Ε.Η.Δ: Έγκριση υποβολής Τοπικής Στρατηγικής Ολοκληρωμένης 
Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Λευκάδας στο πλαίσιο του χωρικού προτύπου του 
ΠΕΠ ΙΝ 2014-2020 «Παράκτιος χώρος με έμφαση στη θαλάσσια οικονομία», 
δυνάμει σχετικής πρόκλησης της ΕΥΔ ΠΕΠ ΙΝ 2014-2020" 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων, αποφάσισε ομόφωνα εγκρίνει την υποβολή Τοπικής Στρατηγικής 
Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Λευκάδας στο πλαίσιο του χωρικού 
προτύπου του ΠΕΠ ΙΝ 2014-2020 «Παράκτιος χώρος με έμφαση στη θαλάσσια 
οικονομία», δυνάμει σχετικής πρόκλησης της ΕΥΔ ΠΕΠ ΙΝ 2014-2020", ως η 
εισήγση.  
Αρ. αποφ.: 13-1/2019. 

 
ΘΕΜΑ 14ο Ε.Η.Δ: Εισήγηση  για παράταση χρονοδιαγράμματος προγραμματικής 
σύμβασης μεταξύ Δήμου Λευκάδας και Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Περιφερειακή 
Ενότητα Λευκάδας για το έργο «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων του 
Δημοτικού σταδίου Λευκάδας ‘Πλάτωνας Γρηγόρης’». 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων, αποφάσισε ομόφωνα εγκρίνει:  

 Την αποδοχή του αιτήματος για παράταση της προγραμματικής σύμβασης 
μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας και του 
Δήμου  Λευκάδας για το έργο «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων του 
Δημοτικού σταδίου Λευκάδας ‘Πλάτωνας Γρηγόρης’» έως 31/12/2019, ως η 
εισήγηση. 

 Την τροποποίηση του  5ου άρθρου της Προγραμματικής Σύμβασης ως 
προς την ημερομηνία λήξης της σύμβασης όπως αυτή διατυπώθηκε από 
τον Αντιπεριφερειάρχη, (31-12-2019) καθώς και του 4ου άρθρου, της 
σύμβασης  ως ακολούθως: 
«ΑΡΘΡΟ 4ο ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος, ανέρχεται 
στις 210.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει την 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ως Φορέα Χρηματοδότησης. Το έργο 
χρηματοδοτείται από πιστώσεις 210.000,00€ της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων για τα έτη 2017 και 2018, σύμφωνα με την υπ. αρ. 76-08/29-4-2017 
(ΑΔΑ ΩΖΙ97ΛΕ-ΘΞΜ απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Στο ποσό 
περιλαμβάνονται όλες οι επιμέρους δαπάνες προκειμένου να εκτελεστεί η 
παρούσα σύμβαση. Το παραπάνω ποσό θα καταβάλλει στο φορέα 
υλοποίησης σταδιακά, σύμφωνα με τις υποβαλλόμενες στην Περιφέρεια 
Ιονίων πιστοποιήσεις δαπανών, και με αντίστοιχες ετήσιες εγγραφές στον 
προϋπολογισμό της Περιφέρειας (ΚΑΕ:9.8.9.9.02.017.007.001).» 

 Την  εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για την υπογραφή 
της τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης και οποιοδήποτε άλλο 
έγγραφο απαιτηθεί για το σκοπό αυτό. 

Αρ. αποφ.: 14-1/2019. 
 
ΘΕΜΑ 15ο Ε.Η.Δ: Συμπλήρωση – διόρθωση διατύπωσης της απόφασης με αριθμ. 
216-22/2018 του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΙΝ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων, αποφάσισε κατά πλειοψηφία εγκρίνει τη συμπλήρωση - διόρθωση της 
διατύπωσης της με αριθμ. απόφασης  216-22/2018 του Περιφερειακού Συμβουλίου 
ΠΙΝ ως εξής  :  

¨Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων εγκρίνει: 
1) τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2019 
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και 
   2)το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης (Ο.Π.Δ) έτους 2019 της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων  που περιλαμβάνει :  
α) τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2019 
 και  β) τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2019.  
Αρ. αποφ.: 15-1/2019. 
 
ΘΕΜΑ 16ο Ε.Η.Δ: Έγκριση του ετήσιου Πρόγραμματος Προμηθειών της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων έτους 2019 και Εκτέλεση Διαγωνιστικών Διαδικασιών σε Επίπεδο 
Περιφερειακών Ενοτήτων ανεξάρτητα ποσού τηρώντας τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων, αποφάσισε ομόφωνα εγκρίνει το ετήσιο Πρόγραμμα Προμηθειών της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2019 και Εκτέλεση Διαγωνιστικών Διαδικασιών σε 
Επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων ανεξάρτητα ποσού τηρώντας τις διατάξεις του Π.Δ. 
60/2007, ως η εισήγηση. 
Αρ. αποφ.: 16-1/2019. 
 
ΘΕΜΑ 17ο Ε.Η.Δ: Τροποποίηση της αριθμ. 82-9/26.04.2015 Απόφασης ΠΣ της ΠΙΝ, 
όπως έχει  αυτή επικαιροποιήθει και τροποποιηθεί  με τις αρ. 111-13/18.06.2016  και 
221-23/10.12.2018  όμοιες αντίστοιχα. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων, αποφάσισε ομόφωνα εγκρίνει την τροποποίηση της αρ. απόφασης :82-
9/26.04.2015 Απόφασης ΠΣ της ΠΙΝ, όπως επικαιροποιήθηκε  με την αρ. 111-
13/18.06.2016  και τροποποιήθηκε με την 221-23/10.12.2018 ομοία, αναφορικά με την 
λήψη απόφασης για την παροχή κινήτρων υπέρ νεοπροσλαμβανομένων επικουρικών 
ιατρών και αγροτικών ιατρών στις ΠΕ Κεφαλονιάς και Ιθάκης κατ΄ εφαρμογή των 
διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 43 του Ν. 4368/16, ως προς την επέκταση σε ακόμα 
τρεις (03) επικουρικούς ιατρούς, ως η εισήγηση. Η απόφαση θα ισχύει και για μη 
νεοπροσληφέντες επικουρικούς ιατρούς. 
Αρ. αποφ.: 17-1/2019. 
 
ΘΕΜΑ 18ο Ε.Η.Δ:  Έκδοση ψηφίσματος με τίτλο:  ¨Θέματα Δημοκρατίας στην 
λειτουργία των Μ.Μ.Ε. στην Κέρκυρα στα πλαίσια μιας σύννομης κατά το Σύνταγμα και 
τους κανονισμούς του ΕΣΡ και ¨επί ίσοις όροις¨ μετάδοσης πληροφοριών και 
απόψεων. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων, αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος με τίτλο: ¨Θέματα 
Δημοκρατίας στην Κέρκυρα τα οποία άπτονται και μιας σύννομης κατά το Σύνταγμα 
και τους κανόνες του Ε.Σ.Ρ. προεκλογικής εκστρατείας, ¨ επί ίσοις όροις¨  και 
μετάδοσης των πληροφοριών, εφαρμογής των Νόμων όπως επιτάσσει το Σύνταγμα 
και ο πρώτος κανονισμός του ΕΣΡ¨:   
¨Κατόπιν πολλών αναφορών που έχουν κατά καιρούς γίνει στο Περιφερειακό 
Συμβούλιο για τη μη εφαρμογή των κανόνων της δημοσιογραφικής δεοντολογίας από 
τοπικά μέσα  μαζικής ενημέρωσης και κατόπιν αναλυτικής συζήτησης το Π.Σ ζητάει : 

1)Την άμεση ενεργοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου   Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) για τον  
ταχύτερο δυνατό  έλεγχο των καταγγελιών που έχουν ήδη κατατεθεί και των οποίων 
εκκρεμεί η διερεύνηση. 

2) Την παρέμβαση του ΕΣΡ και του αρμόδιου Υπουργείου στην κατεύθυνση της 
εφαρμογής των κανονισμών και των διατάξεων των νόμων και του Συντάγματος για την 
επί ίσοις όροις  μετάδοση ειδήσεων και πληροφοριών. 

3)Επισημαίνει ότι το  θέμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία ,καθώς η προεκλογική περίοδος 
ατύπως αλλά ουσιαστικά έχει ήδη αρχίσει. 

Αρ. αποφ.: 18-1/2019 
 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΙΟΝΙΩΝ  ΝΗΣΩΝ 

 
ΧΡΗΣΤΟΣ  ΜΩΡΑΪΤΗΣ 


